
รายงานผลการดําเนินงานรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัราชภัฏนครราชสีมา 

โปรแกรมวิชา: ปรัชญา  ศาสนาและเทววิทยา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสวิชาและชื่อวิชา:     

220443  พุทธเศรษฐศาสตร  (Buddhist  Economics) 

2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี 

ไมม ี

3. อาจารยท่ีรับผิดชอบ:   

  นายโยธิน    มาหา  สําหรับนักศึกษา ชั้นปท่ี 3 วิชาเอกพุทธศาสนศึกษา  

4. ภาคการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษา 2/2557 

5. สถานท่ีเรียน 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา หอง 31.06.06 

หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

1 บทท่ี 1 หลักเศรษฐศาสตร 
1.1ความรูทั่วไปเกี่ยวกบัเศรษฐศาสตร 
1.2ความหมายของหลักเศรษฐศาสตร 
1.3แนวคิดเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร 

3 3 เป็นไปตามแผน 

2 บทท่ี 1 หลักเศรษฐศาสตร(ตอ)  
1.2ประเภทของหลักเศรษฐศาสตร 
1.1.1เศรษฐศาสตรจลุภาค 
1.1.2เศรษฐศาสตรมหภาค 

3 3 เปนไปตามแผน 

3 บทท่ี 2  ความสําคัญและความสัมพันธของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ 
2.1 ความสําคัญตอปจเจกบุคคล 
2.2 ความสําคัญตอสังคม 

3 3  

เปนไปตามแผน 

 



สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

4 บทท่ี 2ความสําคัญและความสัมพันธของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (ตอ) 
2.3เศรษฐกจิกับสังคม 
2.4เศรษฐกจิกับศาสนา 

3 3 เปนไปตามแผน 

5 บทท่ี 3 หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
3.1  หลกัคําสอนระดับตน 
3.2 เปาหมายของหลักคําสอนระดับตน 
3.3 สรุปประเด็นหลักคําสอน 

3 3 เปนไปตามแผน 

6 บทท่ี 3 หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 3.4 หลกัคําสอนระดับสูง 
3.5  เปาหมายของคําสอนระดับสูง 
3.6 สรุปประเด็นหลักคําสอนระดับสูง 

3 3 เปนไปตามแผน 

7 บทท่ี 4  เศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
4.1 หลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธที่ปรากฏในพระไตรปฎก  

3 3 เปนไปตามแผน 

8 บทที่ 4 หลกัเศรษฐศาสตรแนวพุทธ(ตอ) 
4.2  หลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธทีป่รากฎในหลักพุทธ
ธรรม 

3 3 เปนไปตามแผน 

9 บทท่ี4 (บทความของนักวิชาการ) 
4. 3 พุทธศาสนากําการแสวงหากําไร 
4.4 พุทธศาสนากับการประกอบธุรกจิ 

3 3 เปนไปตามแผน 

10 บทท่ี5 ทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ลักษณะของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3 ทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3 3 เปนไปตามแผน 

11 บทท่ี 5 (ตอ) 
5.4 องคประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.5 ทางสายกลางตามปรัชญาปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

3 3 เปนไปตามแผน 

12 บทท่ี 6 เปรียบเทียบทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กับหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
6.1 เปรียบเทียบหลักเศรษฐกจิข้ันพื้นฐาน 

3 3 เปนไปตามแผน 

13 บทท่ี 6เปรียบเทียบทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ
หลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ (ตอ)  
6.2 เปรียบเทียบทางสายกลางเศรษฐกจิพอเพียงกับทาง
สายกลางพระพุทธศาสนา 
6.3 สรุปความเหมือนและความแตกตางของทฤษฎีทั้งสอง 

3 3 เปนไปตามแผน 



สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง เหตุผล 
หากมีความแตกตางเกิน
25% 

ตามแผน สอน
จริง 

14 บทท่ี 7 สาเหตุของปญหาเศรษฐกิจ 
7.1 ปญหาเศรษฐกิจสวนบุคคล 
7.2 ปญหาเศรษฐกิจระดับสงัคม 

3 3 เปนไปตามแผน 

15 บทที่ 7สาเหตุของปญหาเศรษฐกิจ (ตอ) 
7.3 ปญหาเศรษฐกิจของคนในเมอืง 
7.4 ปญหาเศรษฐกิจของคนชนบท 

3 3 เปนไปตามแผน 

16 บทท่ี 8 การแกไขปญหาเศรษฐกิจดวยหลักพุทธธรรม 
8.1 การแกไขปญหาเศรษฐกจิระดับตนดวยหลักพทุธ
ธรรม 
8.2 การแกไขปญหาเศรษฐกจิระดับสูงดวยหลักพทุธธรรม 
 

3 3 เปนไปตามแผน 

 รวมจํานวนคาบทีส่อน 48 48  

 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 
                                        
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน ความสําคัญทีม่ีตอผลการเรียนรูของรายวิชา   แนวทางการชดเชย 
      ไมมี                                        ไมมี                                         ไมม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
1. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 

1. หัว/ขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอทีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถา
มี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

- - - 
 

2. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีการสอน (ถา
มี)พรอมขอเสนอแนะ ม ี ไมม ี

ทักษะดานคุณธรรม   
จริยธรรม 

บรรยายในช้ันเรียน 
บรรยายประกอบสื่อการสอนโดยเนน
การศึกษาเชิงวิเคราะหประวัติศาสตร

/            ไมมี 



เพื่อสะทอนในเกิดแนวคิด 
จัดการเรียนการสอใหผูเรียนสามารถ
วิเคราะหใหเห็นแนวโนมของความ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่มผีลกระทบตอ
คานิยมและวีถีการดําเนินชีวิตในปจจบุัน 
อธิบายใหนักศึกษาตระหนักเรื่องของ
หลักเศรษฐกจิที่ตองอยูบนฐานของ
จริยธรรมตามหลักศาสนาพทุธ 

ทักษะดานความรู การบรรยายประกอบสื่อการสอนในช้ัน
เรียน 
ใหนักศึกษาจัดทํารายงานและนําเสนอ
งานกลุมและเด่ียว 
การสรางบทบาทสมมติเกี่ยวกับทฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร 
การสอนโดยการยกบุคคลผูประสบ
ความสําเรจ็ดานการใชทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง ทีป่รากฎในปจจุบัน เปนตน 

/                     ไมม ี

ทักษะดานปญญา การบรรยายประกอบสื่อการสอนในช้ัน
เรียน 
ใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดการแกไข
ปญหาทั้งในสวนหลกัพุทธศาสนาที่มี
บทบาทตอปจเจกบุคคลและตอสงัคม ใน
สถานการณทั่วไปและสถานการณที่
เกี่ยวของกบัพระพุทธศาสนา 
อภิปรายกลุม การสะทอนแนวคิด 
การแสดงวิสัยทัศนในการแกปญหา
ปญหาตาง 

/   

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

สรางกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเรียนกับผูสอน ผูเรียนกับผูเรียนและ
ผูเรียนกับการใชหลักพระพทุธศาสนาให
ปรากฏตอสังคม โดยการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่มีการทํางานเปนทีม 
เพี่อสงเสรมิใหทํางานเปนทีม ที่
แสดงออกถึงภาวะความเปนผูนําและผู
ตาม ใหรูจกัปรับตัวใหอยูในสังคมไดทุก
สถานการณ 

/   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการปรับ

มอบหมายงานใหทําหรือใหมีการ
คนควาจากแหลงขอมูลที่ทั่วๆไป 

/   



ใชหลักธรรมใหกับ
สถานการณ
ปจจุบัน 

ใหนําเสนอโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

 

3. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

1. ควรพานักศึกษาไปศึกษาสภาพปญหาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหา แลวนําทฤษฎีการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจแนวพุทธมาใชในการแกไขปญหา 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  79 คน 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นปการศึกษา  79  คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอนวิชา (W) 

4. การกระจายตัวของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละดับคะแนน 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 
A 34 43.04 
B+ 22 27.85 
B 8 10.13 
C+ 10 12.66 
C 5 6.33 
D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 

รวม 79 100 
 

5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

        ไมม ี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

        ไมม ี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     โปรแกรมวิชามีการพจิารณาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดยมีการนําเกรดของนักศึกษาเขาในที่

ประชุมของโปรแกรมวิชาหลงัสิ้นสุดภาคการศึกษา 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 



1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากร ผลกระทบ 
ไมม ี ไมม ี

 

2. ประเด็นดานการบริหารองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร ผลกระทบ 
ไมม ี ไมม ี

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา(ใหแนบเอกสารผลการประเมินการเรียนการสอน) 

        ไมมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ    

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (ถามี) 

       คําแนะนําจากประธานหลัก  โดยแนะนํา ใหเพิ่มเน้ือวิชาที่นําไปสูภาคปฏิบัติจริงใหปรากฏเชน  การ

บริการวิชาการตอสังคมควรเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนวิชาน้ี (ในการประชุมกรรมการประชุม

หลักสูตร ครัง้ที2่/2558 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายวิชาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ท่ีผานมา 

ผลการดําเนินการ 

เปนการดําเนินการสอนในครั้งแรก ไมม ี
2. การดําเนินการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 

ไมมี 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

การเพิม่แบบฝกหัด /การใหนักศึกษาสบืคนขอมลูใหมากข้ึนกวาเดิม 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ไมมี 

(............................................................) 
      นายโยธิน    มาหา                                วันที่รายงาน      18   มิถุนายน   2558 

      ผู้ รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน    
 
(………………………………………) 

         นายสชุาติ   พิมพ์พนัธ์                             วนัท่ีรับรายงาน 18  มิถุนายน  2558 

             ประธานหลกัสตูร                           


